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سایتھای اطالع رسانی، خبری و محتوایی با موضوع انقالب اسالمی و دفاع مقدس.انقالب اسالمی و دفاع مقدسمحتوا و خبری

سایتھای اطالع رسانی و خبری در حوزه دین و معارف.دین و معارفمحتوا و خبری

سایتھای اطالع رسانی و خبری در حوزه خانواده و کودک.خانواده و کودکمحتوا و خبری

سایت ھای خبری و خبرگزاری ھامحتوا و خبری

سایتھای خبری عمومی مانند خبرگزاری ھای رسمی، پایگاھھای اطالع رسانی، مجلھ ھای آنالین و سایت 
روزنامھ ھا (سایت ھایی کھ فعالیت خبری آنھا آنالین بوده و نسخھ چاپی ندارند یا در صورت داشتن نسخھ 
اصل فعالیت مربوط بھ اینترنت است) (برای مثال سایت ھفتھ نامھ شنبھ در این گروه جا ندشتھ ولی سایت 

شنبھپرس میتواند در این گروه شرکت کند)

سایتھای اطالع رسانی و خبری تخصصی با محوریت محلھ، منطقھ و یا شھر خاص (سایت ھای مربوط بھ سایت ھای شھری و محلھ ایمحتوا و خبری
سازمان ھای دولتی یا نھاد ھای عمومی شھری یا استانی شامل این گروه نمی شوند)

سبک زندگیمحتوا و خبری
وب سایت ھایی کھ موضوع و منابعی ارائھ میدھند کھ مردم را با شیوه ھای مختلف زندگی، حالت ھا و سلیقھ 

ھا، گروه ھای اجتماعی و فرھنگ ھای مختلف آشنا میکند. (وب سایتھایی با موضوع خانواده و کودک و 
ورزش و سالمت در گروه ھای مربوطھ پذیرفتھ میشوند و باید در گروه ھای مختص خود شرکت کنند)

سایتھای اطالع رسانی و خبری و محتوایی در حوزه سینما و تئاتر و موسیقی (این گروه شامل سرویس ھای سینما و تئاتر و موسقیمحتوا و خبری
فروش بلیط سینما و تئاتر و کنسرت نمیشود. این دستھ از سایت ھا باید در گروه مربوط خود ثبت نام کنند)

سایتھای اطالع رسانی و خبری و محتوایی در حوزه فرھنگ و ھنر و ادبیات و فلسفھ (سایت ھای موسیقی و ادب و فرھنگ و ھنر و فلسفھمحتوا و خبری
سینما در این گروه مورد پذیرش نیستند و باید در گروه مربوط خود شرکت کنند)

علم و دانشمحتوا و خبری
سایت ھای کھ محتوای آن مقاالت آموزشی و منابع پژوھشی می باشند. (بانک مقاالت، تحقیقات دانشگاھی و 
...) سایت ھای کتابخانھ ھا و دانشگاه ھا و مراکز علمی دولتی ، خصوصی یا عمومی شامل این گروه نمی 

شوند

سایتھای اطالع رسانی و خبری در حوزه کامپیوتر و فناوری اطالعات ، شبکھ ، اخبار و معرفی تکنولوژی ھای کامپیوتر و موبایل و تکنولوژیمحتوا و خبری
روز در دنیا، معرفی ابزار ھای دیجیتالی مدرن (سایت ھای فروشگاھی در این گروه پذیرفتھ نمیشوند) 

گردشگری و سفرمحتوا و خبری

سایتھای اطالع رسانی، آموزشی و انگیزشی با محتوای مرتبط با صنعت توریسم مانند سایتھای ھتل ھا، آژانس 
ھای مسافرتی، و محتوایی مرتبط با گردشگری و طبیعت گردی، توریسم پزشکی ، معرفی مناطق توریستی 
ایران (سایت رزرو ھتل و بلیط شامل این گروه نمیشوند. ھمنین سایت ھایی کھ مربوط بھ یک شھر یا یک 

منطقھ خاص میباشند و جنبھ عمومی در صنعت توریست ندارند باید در گروه خود شرکت کنند)

وب سایت ھایی کھ در زمینھ ھای مختلف زیست محیطی مشغول بھ فعالیت ھستند می توانند در این گروه محیط زیستمحتوا و خبری
شرکت نمایند. شامل بازیافت، صرفھ جویی در انرژی و ...

سایتھای اطالع رسانی محتوایی و خبری در حوزه ورزش و تندرستی کھ بھ صورت تخصصی بھ تولید محتوا ورزش و تندرستیمحتوا و خبری
در این حوزه فعال ھستند.
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سایتھای رسمی مالی کھ شامل بانک ھا، شرکت ھای بیمھ و موسسات مالی و اعتباری می باشند. (این گروه بانک و بیمھسازمانی و اطالع رسانی
شامل نمایندگی ھا و سایتھای اطالع رسانی در این حوزه نمی شود.)

وب سایت شرکت ھای تلفن ھمراه، ارائھ کنندگان اینترنت و مراکز داده (سایت ھای مربوط بھ نمایندگی ھا تامین کنندگان اینترنت و زیرساخت ھاسازمانی و اطالع رسانی
فروش شامل این گروه نمیشود)

وب سایت رسمی مدارس دوره ھای مختلف ابتدایی و دبیرستان، و آموزش عالی و موسسات آموزشی. (این دانشگاه ھا و موسسات آموزشیسازمانی و اطالع رسانی
گروه شامل آموزش الکترونیکی نمی شود)

سایتھای وزارت خانھ و سازمان ھای وابستھ، شھرداری ھا و نھاد ھای عمومی (دانشگاه ھا و موسسات سازمان ھا و موسسات دولتیسازمانی و اطالع رسانی
آموزشی شامل این گروه نمیشوند)

سازمان ھای خیریھ و فعالیت ھای اجتماعیسازمانی و اطالع رسانی
وبسایت مربوط بھ سازمانھا، موسسات و کمپینھای خیریھ و عامالمنفعھ کھ جنبھ ی کمک رسانی بھ مردم یا 

یک موضوع خیرخواھانھ دارند . کمپینھای فعالیتھای اجتماعی و مسئولیت اجتماھی شرکتھا در این گروه 
مورد پذیرش است

شرکت ھای عضو سازمان بورس و فرابورس (سھامی سازمانی و اطالع رسانی
عام)

سایتھای رسمی وابستھ بھ شرکت ھای خصوصی مانند تولیدیھا، کارخانھھا، صنایع دارویی، صنایع غذایی و 
… کھ بھ طور مستقیم سرویس خدمات اینترنتی ارائھ نمی کنند و جنبھ معرفی شرکت خود را دارند. (فقط 

سایت ھایی کھ سھامی عام ھستند و در سازمان بورس یا فرابورس پذیرفتھ شده اند. این سایت ھا فقط مربوط 
بھ اطالع رسانی ھای مربوط بھ شرکت، اخبار اطالعات سھام، گزارش ھای مالی و ... می باشد)

شرکت ھای خصوصی (غیر از سھامی عام)سازمانی و اطالع رسانی
وبسایت ھایی  کھ خدمات آنالین ارایھ نمیدھند و تنھا اطالعات مربوط بھ شرکت را ارایھ میکنند. این وبسایتھا 

الزاما دارای صفحاتی مربوط بھ اطالعات شرکت بھ صورت کامل، تماس با ما، معرفی سرویس و خدمات یا 
محصوالت ھستند. (شرکت ھای عضو سازمان بورس و فرابورس شامل این گروه نمیشوند)

شرکتھایی کھ در زمینھ توسعھ، طراحی و پیاده سازی وبسایت در حال فعالیت میباشند. (سرویس ھای مربوط شرکت ھای طراحی سایتسازمانی و اطالع رسانی
بھ سئو و ھاستینگ شامل این گروه نمیشوند)

وبسایتھایی کھ نسخھ ی الکترونیکی نشریھ ی چاپی ھستند (نشریات آنالین کھ نسخھ چاپی ندارند شامل این نشریات و مجالت چاپیسازمانی و اطالع رسانی
گروه نمیشوند)

وب سایت افراد مشھورسازمانی و اطالع رسانی
فقط سایت ھای مربوط بھ افراد سرشناس مانند خواننده ھا، بازیگر ھا، بازکینان تیم ھای ملی و چھره ھای 

شناختھ شده فرھنگی , ھنری و ادبی و سیاسی و ورزشی . (سایت ھای شخصی کھ برای معرفی سرویس و 
خدمات و یا جھت رزومھ طراحی شده اند و سایت ھای ھواداری در این گروه پذیرفتھ نمیشود)

وب سایت مربوط بھ اشخاص چھ سایت معرفی و روزمھ انالین و چھ وبالگ شخصی (سایت ھای ھواداری و وب سایت ھای شخصیسازمانی و اطالع رسانی
سایت ھای افراد مشھور شامل این گروه نمیشوند)

حمل و نقل آنالینکسب و کار
سایت ھا و سرویس ھای کھ مربوط بھ حمل و نقل شھری و بین شھری می باشند (سرویس ھای فروش و 

رزرو بلیط قطار و اتوبوس و ھواپیما شامل این گروه نمی شوند و در گروه ھتلداری و رزرواسیون بلیط مورد 
قبول ھستند)

وب سایتھایی کھ خدماتی مربوط بھ اشخاص و  منزل مانند خشکشویی و نظافت منزل ارائھ میدھند (B2C). سرویس ھای خدمات شخصی و منزلکسب و کار
این گروه شامل سرویس ھا و مارکت پلیس ھا(market place) نیز میشود)

وب سایتھایی کھ خدماتی مربوط بھ کسب و کارھا ارائھ میدھند و از سرویس ھای B2B ھستند این گروه خدمات مربوط بھ کسب و کار ھاکسب و کار
شامل سرویس ھای و بازار آنالین واسط ارائھ این خدمات نیز میشود)
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سرویس ھای ابری و ھاستینگکسب و کار
سرویس ھای مرتبط با زیرساخت  مانند سرویس ھای ابری، سرویس ھای ھاستینگ،  سرور ھای مجازی و 
اختصاصی (دیتاسنتر ھا شامل این گروه نمیشوند) سرویس ھای مربوط بھ نام دامنھ و ... (سایت ھایی کھ 

زیرساخت ابری ارایھ میکنند شامل این گروه نمی شوند)

سرویس ھای بالگ ، شبکھ اجتماعی و انجمن ھای کسب و کار
آنالین

وبسایتھایی کھ میزبان وبالگ ھای متعدد ھستند، سرویس ھای اشتراکی برای نوشتن فراھم میکنند و شبکھ 
ھای اجتماعی بدون توجھ بھ موضوع و حوزه فعالیت.

سایت ھایی کھ فرایند آموزش در آنھا بھ صورت الکترونیکی و با استفاده از ابزار الکترونیکی و اینترنتی انجام آموزش آنالینکسب و کار
میشود. (این گروه شامل مجالت و سایتھای محتوای آموزشی نمی شود)

سرویس ھا و پلت فرم ھایی کھ خدمات بھ اشتراک گذاری محتوای صوتی، تصویری٫ رادیو، پادکست، اشتراک گذاری محتوای دیجیتالکسب و کار
ویدیوکست ارائھ می نماید.

سایت ھایی کھ برنامھ ھای تلویزیونی و  فیلم ھای سینمایی را بھ صورت آنالین نمایش میدھندتلویزیون ھای اینترنتیکسب و کار

اشتغال و کاریابیکسب و کار
سایت ھایی کھ در زمینھ کاریابی و ھمین طور اشتغال نیمھ وقت یا تمام وقت و پروژه ای مشغول بھ فعالیت 

ھستند می توانند در این گروه شرکت کنند. (سایت ھای مربوط بھ دورکاری و کار در منزل نیز شامل این گروه 
میشوند)

بازی ھای آنالین ایرانیکسب و کار
بازی ھای آنالین کھ بھ زبان فارسی تولید شده و پشتیبانی میشوند و از طریق وب قابل استفاده میباشند (این 
گروه شامل سایتھای خبری و اطالع رسانی در این حوزه نمی شود. اپلیکیشن ھای بازی نیز شامل این گروه 

نمیشوند و این گروه فقط مخصوص بازی ھایی است کھ از طریق مروگر قابل بازی و استفاده ھستند)

خدمات مالی، بانکی، بیمھ آنالین و پرداختکسب و کار
وب سایتھایی کھ سرویس ھای مالی و بیمھ ارایھ میکنند شامل سایت ھای پرداخت، سایت ھای فروش بیمھ 

نامھ بھ صورت آنالین، و ھر گونھ مواردی کھ در بستر ھای بانکی برایشان سرویس جدید ایجاد و خلق شده 
(این گروه شامل وب سایت  رسمی بانک ھا و بیمھ ھا نمی شود)

وب سایتھایی کھ سرویس ھای فروش بلیط سینما، تئاتر، کنسرت و رویدادھای دیگر ارائھ میدھند. خرید بلیط سینما و تاتر دیگر رویداد ھاکسب و کار

سایتھایی کھ در زمینھ تبلیغات اینترنتی سرویس ارائھ میکنند. سرویس ھای تبلیغات بنری، سرویس دھنده ھا تبلیغات و بازاریابی آنالینکسب و کار
ایمیل مارکتینگ و ...  (این گروه شامل سایت ھای نیازمندی نمی شود)

بازار آنالین واسط خرید و فروشکسب و کار
وبسایتھایی کھ واسط خرید و فروش محصوالت فیزیکی ھستند و تضمین خرید بھ عھده ی وب سایت است. 
(این گروه شامل وبسایتھایی کھ واسط انتشار، خرید و فروش و دانلود اپلیکیشنھا و ھر نوع فایل دیجیتال 

ھستند نمیشود)
سایتھایی کھ خرید گروھی و/یا کد تخفیف را بھ صورت عام و خاص فراھم میکنند.خرید گروھیکسب و کار

کلیۀ وب سایت ھایی کھ در زمینھ اطالع رسانی، فروش نقد یا اقساطی، مقایسھ قیمت،بررسی تخصصی خودرو خودروکسب و کار
و سایر امور مرتبط با خودرو فعالیت می کنند می توانند در این گروه رقابت کنند.

کلیھ وب سایتھایی کھ امکان ساخت فروشگاه آنالین و/یا اپلیکیشن موبایل را بدون نیاز بھ دانش تخصصی سرویس ھای سایت ساز و اپلیکیشن سازکسب و کار
فراھم کرده اند.

وب سایت ھای مرتبط با پخت و پز در ایران شامل فرھنگ غذایی، رستوران ھا، دستور پخت، نوشیدنی و سفارش آنالین غذا و نوشیدنیکسب و کار
سفارش آنالین غذا.

سایت ھای آنالین کھ خدمات یا سرویس ھایی در حوزه سالمت، پزشکی و بھداشت ارائھ می دھند.( این گروه سالمت الکترونیککسب و کار
شامل فروشگاه ھای تخصصی این حوزه نمی شود)

سایتھایی کھ بھ تولید محتوا درباره سالمت، زیبایی، بھداشت یا فیتنس ارائھ میکنند. این گروه شامل فروشگاه سالمت، بھداشت و زیباییکسب و کار
ھای تخصصی و سرویسھای آنالین این حوزه نمی شود.
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سایتھایی کھ از طریق اینترنت بھ فروش محصوالت فیزیکی و مجازی مختلف می پردازند. (سایت ھای فروشگاه ھای آنالینکسب و کار
ھاستینگ و پنل ھای اس ام اس شامل این گروه نمی شوند)

فروشگاه ھایی کھ بھ صورت خاص روی یک نوع محصول و یا محصوالت یک برند خاص تمرکز کرده اند. فروشگاھھای تخصصیکسب و کار
مثل فروش کتاب، میوه و ...

فروشگاه ھایی کھ بھ صورت خاص روی محصوالت مرتبط با سفر و ورزش یا محصوالت یک برند خاص در فروشگاھھای تخصصی - سفر و ورزشکسب و کار
این حوزه تمرکز کرده اند.

فروشگاه ھایی کھ بھ صورت خاص روی محصوالت مرتبط با آرایش بھداشتی و پزشکی یا محصوالت یک برند فروشگاھھای تخصصی - آرایش، بھداشتی و پزشکیکسب و کار
خاص در این حوزه تمرکز کرده اند.

فروشگاه ھایی کھ بھ صورت خاص روی محصوالت مرتبط با لوازم خانگی و دیجیتال یا محصوالت یک برند فروشگاھھای تخصصی - لوازم خانگی و دیجیتالکسب و کار
خاص در این حوزه تمرکز کرده اند.

فروشگاه ھایی کھ بھ صورت خاص روی محصوالت مرتبط با فرھنگ و ھنر یا محصوالت یک برند خاص در فروشگاھھای تخصصی - فرھنگی و ھنریکسب و کار
این حوزه تمرکز کرده اند.

فروشگاه ھایی کھ بھ صورت خاص روی محصوالت مرتبط با پوشاک و کیف و کفش یا محصوالت یک برند فروشگاھھای تخصصی - پوشاک و کیف و کفشکسب و کار
خاص در این حوزه تمرکز کرده اند.

وبسایتھایی کھ واسط انتشار، خرید و فروش و دانلود اپلیکیشنھا و ھر نوع فایل دیجیتال در آن وجود دارد. مارکت فایل ھای دیجیتالکسب و کار
(این گروه شامل وبسایتھایی کھ واسط خرید و فروش کاالی فیزیکی ھستند نمیشود)

وب سایت ھایی کھ خرید، فروش، رھن و اجاره امالک و مسکن را تبلیغ میکنند. آژانسھای امالک، لیست نیازمندی ھا - مسکن و امالککسب و کار
امالک.

سایتھایی کھ در حوزه نیازمندی ھا عام و خاص فعالیت میکنند و موضوع، منطقھ جغرافیایی و … را پوشش نیازمندی ھا - عمومیکسب و کار
میدھند. پرداخت بین خریدار و فروشنده از طریق سایت انجام نمیشود.

نیازمندی ھا - تخصصی شھر و استانکسب و کار
سایت ھای مربوط بھ نیازمندی ھای کھ بھ صورت خاص بھ یک شھر و یا یک استان مربوط ھستن چھ بھ 

صورت تخصصی باشند و چھ بھ صورت عمومی (در اینجا مالک محدود جغرافیایی است و مخصوص شھر ھا 
و استان ھا بھ غیر از تھران میباشد)

سایتھایی کھ تسھیل فرایند خرید بلیط، رزرواسیون ھتل و ویال در حوزه مرتبط با گردشگری فعالیت میکنند. ھتلداری و رزرواسیون بلیطکسب و کار
(این گروه شامل پورتالھای شھری و سایتھای اطالع رسانی نمی شود)

اپلیکیشنھایی کھ فرایند آموزش در آنھا بھ صورت الکترونیکی و با استفاده از ابزار الکترونیکی و اینترنتی آموزشبھترین اپلیکیشن موبایل
انجام میشود.

اپلیکیشنھایی در حوزه ورزش، بھداشت و سالمت در این گروه قرار میگیرند. اپلیکیشن ھای ورزشیبھترین اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشنھای شبکھھای اجتماعی و پیامرسانھا و اپلیکیشنھای مبتنی بر وب ٢ در این دستھ قرار میگیرد ارتباطات و اجتماعیبھترین اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشنھای اطالع رسانی و خبری، روزنامھھا و مجالت در این دستھ قرار میگیرنداخبار و مجالتبھترین اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشنھای بازی با موضوعات اطالعات عمومی و دانستنیھا در این دستھ قرار میگیردبازی ھای آموزشی و دانستنی ھابھترین اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشنھای بازی با موضوعات استراتژی و نقشآفرینی در این دستھ قرار میگیردبازی ھای استراتژی و نقشآفرینیبھترین اپلیکیشن موبایل
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اپلیکیشنھای بازی کھ در آن رقابتھای دو یا چند نفره بھ صورت آنالین و آفالین انجام میشود در این دستھ بازی ھای رقابتیبھترین اپلیکیشن موبایل
قرار میگیرند

بازی ھای عمومیبھترین اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشنھای بازی با محوریت موضوعی مسابقھ و سرعت نظیر اپلیکیشنھای مسابقھ ماشینسواری و ... در بازی ھای مسابقھ و سرعتبھترین اپلیکیشن موبایل
این دستھ قرار میگیرد.

اپلیکیشنھای مرتبط با خرید آنالین در این دستھ قرار میگیرد. این گروه شامل مارکتپلیسھا و فروشگاهھای خرید آنالینبھترین اپلیکیشن موبایل
آنالین خواھد بود 

اپلیکیشنھایی کھ بھ صورت روزمره با آن سر و کار داریم و بھ صورت روزانھ استفاده میشود در این دستھ سبک زندگیبھترین اپلیکیشن موبایل
قرار میگیرد. اپلیکیشنھای آب و ھوا، خرید گروھی و ... میتوانند در این دستھ قرار بگیرند

اپلیکیشنھای خدمات منزل و شخصی بھ اپلیکیشنھای سرویسدھنده بھ اشخاص گفتھ میشود کھ شامل خدمات منزل و شخصیبھترین اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشنھای نظافت منزل یا خودرو و سرویسھای منزل شامل تعمیرات در این بخش قرار میگیرد

اپلیکیشنھای مرتبط با سالمت، پزشکی و تناسب اندام در این دستھ قرار میگیرد.سالمت و تناسب اندامبھترین اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشنھای مرتبط با صنعت توریسم مانند اپلیکیشنھای ھتل ھا، آژانس ھای مسافرتی، و محتوایی مرتبط با سیر و سفربھترین اپلیکیشن موبایل
گردشگری در این دستھ قرار میگیرد

ابزارھا و کاربردیبھترین اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشنھای کاربردی و ویجتھا کھ فرآیندھای داخل گوشی موبایل را تسھیل کرده و ھمچنین اپلیکیشنھای 

اپراتورھا و نظارت بر مصرف اینترنت و گزارشدھی در این دستھ قرار میگیرد. اپلیکیشنھای ویرایش عکس 
و ویدیو نیز میتوانند در این دستھ قرار بگیرند. 

اپلیکیشنھای دایرهالمعارف، کتابھا و دانستنیھا در این دستھ قرار میگیرد.کتاب و مراجعبھترین اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشنھایی کھ یک کسب و کار بر پایھی آنھا ایجاد شده است، این کسب و کارھا عمده فعالیت و سرویس کسب و کاربھترین اپلیکیشن موبایل
خود را از اپلیکیشن خود انجام میدھند

اپلیکیشنھای دینی و مذھبی، انقالب اسالمی در این دستھ قرار میگیردمذھبیبھترین اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشنھای بانکی، مالی، فینتک و تسھیلگر مالی در این دستھ قرار میگیرد.فینتکبھترین اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشنھای VOD، سرویسدھندهھای ویدیویی، پخش زنده تلویزیونی و انواع سرویسھای رسانھ صوتی و موسیقی، ویدیو و رسانھبھترین اپلیکیشن موبایل
تصویری در این دستھ قرار میگیرد.

اپلیکیشنھای مرتبط با حمل و نقل شھری شامل پیک و تاکسی و موارد مرتبط با حمل و نقل شھری و بین حمل و نقل شھریبھترین اپلیکیشن موبایل
شھری در این دستھ قرار میگیرد. این دستھ شامل اپلیکیشنھای فروش بلیط نمیشود

بھترین کتاب تالیف یا ترجمھ در کارآفرینیگروه ھای ویژه
این کتاب باید در سال ٩۶ تا ٩٧ برای اولین بار منتشر شده باشد و ھیئت داوران بھ صورت شورایی و 

مشوری از میان کتاب ای تاثیرگذار در زیستبوم یک عنوان را بھ عنوان برترین کتاب این حوزه انتخاب و 
معرفی میکنند.

ھیات داوران با توجھ بھ مالکھای داوری جشنواره وب و موبایل ایران و موارد مربوط بھ رعایت حقوق بھترین سایت از نظر محتواییگروه ھای ویژه
نویسنده و یا نویسندگان در جلسھ ای مشورتی یک سایت را در میان شرکتت کنندگان انتخاب میکنند.

ھیات داوران با توجھ بھ مالکھای داوری جشنواره وب و موبایل ایران در جلسھ ھای مشورتی یک سایت را بھترین سایت از نظر طراحی دیداری گروه ھای ویژه
کھ بھترین طراحی دیداری را دارد، از میان شرکتکنندگان انتخاب میکنند.

ھیات داوران با توجھ بھ مالکھای داوری جشنواره وب و موبایل ایران در جلسھ ھای مشورتی یک سایت را بھترین سایت از نظر ساختار و دسترسیگروه ھای ویژه
کھ از نطر ساختار ساده و قابل دسترس طراحی شده است را از میان شرکت کنندگان انتخاب میکنند.
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ھیات داوران با توجھ بھ مالک ھای داوری جشنواره وب و موبایل ایران در جلسھ ھای مشورتی یک اپلیکیشن بھترین اپلیکیشن موبایل گروه ھای ویژه
را در میان شرکتکنندگان انتخاب میکنند.

بھترین اپلیکیشن موبایل سال ٩٧گروه ھای ویژه
این اپلیکیشن باید در سال ٩٧ طراحی و بھ صورت عمومی در اختیار کابران قرار گرفتھ باشد. ھیات داوران با 

توجھ بھ مالک ھای داوری جشنواره وب و موبایل ایران در جلسھ ھای مشورتی یک اپلیکیشن را در میان 
شرکتکنندگان انتخاب میکنند.

این کسب و کار باید در سال ٩٧ راه اندازی شده باشھ و ھایت داوران با توجھ بھ مالک ھای جشنواره از بین بھترین وب سایت (کسب و کار) سال ٩٧گروه ھای ویژه
شرکت کنندگان و استارتاپ ھایی کھ در سال ٩٧ راه اندازی شدن یکی را انتخاب میکنند.


